
Sandu Tabarca: `Scorul de 3-0 nu a reflectat jocul din teren`
Directorul tehnic al Vointei Sibiu, Sandu Tabarca, considera ca rezultatul consemnat la finalul derby-ului
judetean este prea drastic, in comparatie cu realitatea din teren. 
  
  La finalul meciului dintre Gaz Metan Medias si Vointa Sibiu, Sandu Tabarca si-a laudat atat adversarii,
cat si pe cele doua galerii, pentru atmosfera creata in tribune. Scorul final al partidei l-a nemultumit pe
tehnician care, desi catalogheaza victoria Mediasului ca fiind `meritata`, considera ca un succes al
gazdelor la un singur gol diferenta ar fi reflectat mult mai bine situatia din teren. 
  
  `Doresc sa felicit echipa din Medias si spectatorii, pentru modul cum au abordat aceasta partida. Trebuie
sa-l felicit pe Cristi Pustai pentru cum a reusit sa motiveze echipa. Parerea mea e ca scorul de 3-0 nu a
reflectat jocul din teren, la un gol diferenta, spun eu, am fi meritat sa pierdem, pentru ca jocul a fost mult
mai echilibrat si la nivelul sanselor si al posesiei. Victorie meritata, precum spun, dar cred ca la doua
goluri e prea mare. Doresc sa felicit publicul, a fost un derby judetean, la care ambele galerii s-au ridicat
peste nivelul galeriilor din Romania, cu mult bun simt, civilizatie si acest lucru trebuie sa fie pentru noi
foarte imbucurator. Mediasul a reusit astazi sa valorifice foarte bine experienta mai mare in Liga I, sa
valorifice, la fazele fixe, diferenta de talie. Acolo si-a spus cuvantul, la faza primului gol si la cateva
situatii la care am suferit, pentru ca Mediasul este o echipa cu talie, se stie, au jucatori de doi metri, 1,95
s.a.m.d. Este foarte greu sa contracarezi, mai ales cand faci faulturi cu usurinta, cum am facut noi astazi,
dar nu as spune ca e o diferenta de trei goluri`, a declarat Sandu Tabarca, directorul tehnic al Vointei
Sibiu. 
  
  Secundul lui Alexandru Pelici a mai precizat ca la echipa sibiana nu se fac reprosuri, chiar si dupa un
astfel de insucces, ci se fac `analize` ale jocului. `Noi nu avem nimic de reprosat, noi avem de invatat.
Avem incredere in baietii pe care ii avem, vom trage linie la sfarsitul jocului, vom analiza, de reprosat
nuexista la noi. Analiza competent si vom trage invatamintele`, a spus Sandu Tabarca.
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